27. november 2020
Kære kollega og kontaktperson!
Tak for din, dine kollegers og jeres elevers aktive medvirken i afviklingen af skolerunden i uge 45
som indledende runde i den 17. danske biologiolympiade.
Trods pandemi, lockdown, hjemsendelse m.m. blev årets deltagerantal lige så stort som sidste år.
På baggrund af de indsendte besvarelser har følgende elever kvalificeret sig semifinalen 2021:
Aalborg Katedralskole: Mille B. Olesen
Aurehøj Gymnasium: Edith Juul-Pedersen
Bagsværd Kostskole og Gymnasium: Christer Lind Tolborg
Birkerød Gymnasium: Helene Marie Kaagaard og Lindy Zhu
Egaa Gymnasium: Emma Lindkvist
Espergærde Gymnasium: Albert Rumle Bernsen
EUC Nordvest, Thisted: Frederik Boesen
Falkonergårdens Gymnasium: Cæcilie Bachholt Johansen og Albert Vyff
Favrskov Gymnasium: Jakobine Steensig
Greve Gymnasium: Laura Schulze-Koops og Max Monefeldt
H.C. Ørsted Gymnasiet, Ballerup: Hugo Møller Nielsen
H.C. Ørsted Gymnasiet, Lyngby: Richard Borodin Schmidt
Herning Gymnasium: Marta Delphine Helene Jensen og Oliver Holse Bjerg Pedersen
Kolding Gymnasium: Sofie Thomsen
NEXT Sukkertoppen: Gymnasium: Amalie Slangerup Ludvigsen
Niels Steensens Gymnasium: Emma Storgaard Nielsen og Mikkel Schröder Rischel
Nørre Gymnasium: Andrea Babette Pedersen Arendt
Risskov Gymnasium: Ida Wallberg Larsen
Roskilde Katedralskole: Rebekka Ryding og Mads Julius Månsson
Skive College: Poul Hempler og Cecilie Hovgaard
Vibenshus Gymnasium, NEXT København: Mikkel Slavensky Debois
Viborg Gymnasium: Anna Hviid og Simon Lange
Viby Gymnasium: Katrine Ross Viskum
Tak til alle der har deltaget, og særligt tillykke til dem der går videre! Alle semifinalister har fået
direkte besked og svarskema pr mail! Biologilærerforeningens forlag, Nucleus, honorerer
semifinalepladsen med en boggave. Boggaven fra Nucleus sendes direkte til semifinalisternes
private postadresse: Meddel os derfor denne hurtigst muligt: Tak på forhånd!
Da elever ikke altid tjekker mail, opfordres I til at bede eleverne gøre det – på forhånd tak!
Programmet for semifinalen ser således ud:

Biologiolympiaden 2021
NB: Coronaændring!
Semifinalen var planlagt til at skulle afvikles på Aarhus Universitet den 10.-12. januar 2021.
På grund af COVID19-pandemien har Aarhus Universitet desværre måttet meddele, at de
ikke må afvikle semifinalen og samle 30 deltagere fra hele landet.
Semifinalen afvikles derfor på egen skole mandag den 11. januar 2021. Vi beklager oprigtigt
det merarbejde det giver for jer som kontaktlærere, både med at kopiere opgaver og efterfølgende
straks sende dem, men vi har ikke kunnet finde en bedre måde at gøre det på.
Til gengæld har vi i år undtagelsesvist kunnet øge listen med en ekstra deltager ved pointlighed, da
semifinalen ikke belaster biologiolympiadens budget med overnatning, bespisning m.m.
Semifinalen består af en teoretisk test og en ”praktisk” øvelse - hver af 90 minutters varighed.
Disse prøver sendes til skolens kontaktperson kort efter nytår!
Den teoretiske prøve omfatter generelt emner indenfor pensum for BI-A og BT.
Den praktiske ”øvelse” forudsætter kendskab til emnet populationsbiologi, Hardy-Weinberg loven
og χ² testen.
Prøverne foregår begge på papir og skal foregå under eksamenslignende forhold.
Lommeregner må anvendes, men da Internettet ikke må benyttes må hverken computer eller
mobiltelefon medbringes i lokalet. Vi håber eleven har adgang til en lommeregner. Normalt
anvender vi en simpel version (fx fra Flying Tiger) til ganske få kroner!
Vi beder skolens kontaktperson kopiere opgaver og svarark på forhånd og sørge for lokale og evt.
eksamensvagt. Den teoretiske test besvares på et svarark. Der medfølger ikke facit, idet
styregruppen retter alle besvarelser. Den praktiske test besvares direkte på opgaven.
Umiddelbart efter prøvernes afvikling tages en sikkerhedskopi. Svarark fra teorien og
besvaret opgaveark fra den ”praktiske” øvelse lægges i en kuvert og sendes som anbefalet
brev til: Birthe Zimmermann, Søndre Landevej 18, 6400 Sønderborg.
Vi forventer at kunne afslutte rettearbejdet og finde årets finalister sidst i januar 2021.
Med venlig hilsen og på styregruppens vegne

Kirsten Wøldike, national IBOkoordinator
Biologiolympiaden 2021 støttes af Undervisningsministeriet og Novo Nordisk Fonden

